Περίληψη Συνεδρίασης

Συνεδρίαση 20 / 2020 – 27 / 5 / 2020 – 13:10

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Φάβας Γεώργιος
2. Μπάκας Ιωάννης
3. Μπασακίδης Νικόλαος
4. Μαρινάκης Σαράντος

5. Κοσμόπουλος Βασίλειος
6. Τζαμουράνης Βασίλειος
7. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης
8. Αγγελής Αναστάσιος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 20/2020
ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ
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Τετάρτη 27 Μαΐου 2020, 13:10
ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΑΡ. ΘΕΜ.

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
217

ΕΗΔ1

Επί του 1ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και αναδεικνύεται
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη προσωρινός ανάδοχος ο οικονομικός φορέας «ΤΣΕΡΠΕΣ ΚΩΤΣΑΚΗΣ
ΠΑΠΑΔΕΑΣ Ο.Ε.» με μέση έκπτωση 57,36%.
κατασκευής του έργου «Ανάπλαση οδού Πλαστήρα».
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ΕΗΔ2

Έγκριση διενέργειας δαπάνης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης,
της μελέτης και των τεχνικών χαρακτηριστικών για την
προμήθεια πλαστικών δοχείων ps (κεσέδες) για τη σίτιση
απόρων δημοτών, στο πλαίσιο αντιμετώπισης της διάδοσης
του COVID-19.

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η υπ’ αριθμ. 4/2020 μελέτη προϋπολογισμού
2.418,00 € με ΦΠΑ, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η ανάθεση με
διαπραγμάτευση, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης
Πρόνοιας.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
219

1.

Έγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου
«Διανοίξεις και κατασκευές οδών (2018)».

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται ο 2ος ΑΠΕ, σύμφωνα με την εισήγηση του
Τμήματος Εκτέλεσης Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
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2.

Έγκριση 3ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου
«Διανοίξεις και κατασκευές οδών».

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται ο 3ος ΑΠΕ, σύμφωνα με την εισήγηση του
Τμήματος Εκτέλεσης Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
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3.

Χρονική επέκταση της σύμβασης για «Φωτοαναπαραγωγικές ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η χρονική επέκταση μέχρι την ολοκλήρωση
του συμβατικού αντικειμένου και όχι πέραν του έτους, σύμφωνα με
δραστηριότητες του Δήμου Καλαμάτας».
την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών & Αποθήκης της Διεύθυνσης
Οικονομικών.
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4.

Επί του 1ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού
διαγωνισμού για την «Προμήθεια
και
τοποθέτηση
περιφράξεων παιδικών χαρών (2020)».

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και αναδεικνύεται
προσωρινός ανάδοχος η εταιρεία «ΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»,
με προσφερόμενη τιμή 29.389,12 €.
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ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΚΑΤΑ ο κ. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ) υιοθετείται το
πρακτικό της επιτροπής και εγκρίνεται η ανάθεση στην εταιρεία
«ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – Δ. ΜΟΥΤΣΩΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.»,
με προσφερόμενη τιμή 9.659,60 € με ΦΠΑ.
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5.

Επί του πρακτικού της επιτροπής για ανάθεση της προμήθειας
και τοποθέτησης διαχωριστικών γκισέδων και επιτοίχιων
συσκευών απολυμαντικού υγρού για την προφύλαξη των
εργαζομένων του Δήμου Καλαμάτας από τον COVID-19.
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6.

Κατάρτιση όρων διακήρυξης πλειοδοτικής δημοπρασίας για την ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΚΑΤΑ ο κ. ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ) εγκρίνονται οι
παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης τμημάτων όροι διακήρυξης, όπως καταρτίστηκαν από το Τμήμα Προσόδων
αιγιαλού, χωρικής αρμοδιότητας Δήμου Καλαμάτας, προς Περιουσίας & Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης Οικονομικών.
τρίτους με σύμβαση μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος
για την τοποθέτηση θαλάσσιων μέσων αναψυχής.
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7.

Γνωμοδότηση Νομικής Υπηρεσίας επί αιτήματος αναστολής ΟΜΟΦΩΝΑ γίνεται αποδεκτή η γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας
ισχύος σύμβασης εκμετάλλευσης διαφημιστικών χώρων επί σύμφωνα με την οποία δεν προβλέπεται δυνατότητα αναστολής
ισχύος της σύμβασης με ισόχρονη της αναστολής παράταση αυτής και
στάσεων αστικών συγκοινωνιών.

με συμψηφισμό των μισθωμάτων του χρόνου της αναστολής με τα
μισθώματα του χρόνου της παράτασης της σύμβασης.
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8.

Έγκριση ή μη άσκησης προσφυγής ενώπιον της Επιτροπής του ΟΜΟΦΩΝΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ &
άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 κατά της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ) εγκρίνεται η άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με τη
52114/27-4-2020
απόφασης
του
Συντονιστή
της γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας.
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας
και Ιονίου.
Καλαμάτα 1 Ιουνίου 2020
Ο Γραμματέας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος

Γεώργιος Παναγ. Φάβας
Αντιδήμαρχος Καλαμάτας
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